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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) 

SE0620011 Byggningaån 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

 

Ovanstående uppgifter om artförekomster i området har tidigare rapporterats in till 
nätverket Natura 2000. Tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan gäller 
ovanstående uppgifter. Eftersom ytterligare två habitatdirektivsarter påträffats i 
området har dock bevarandeplanen kompletterats med dessa. Kompletteringen 
kommer att föreslås under hösten 2005.  
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Namn: Byggningaån 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620011 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Sveaskog och Bergvik skog AB 

Areal (ha): 85 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal  % av yta 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 2 3 
7230 Rikkärr 4 5 
9010 *Västlig taiga 74 86 
91D0 *Skogbevuxen myr 5 6 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1394  Mikroskapania 
1902 Guckusko 
1984 Platt spretmossa 
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Beskrivning av området 
Natura 2000-området Byggningaån är beläget ca en mil sydost om Idre i Älvdalens 
kommun. Området omfattar en kilometer lång sträcka längs Byggningaån samt 
delar av nordsluttningen söder om ån, Trolloken. 
Byggningabäcken omges av välutbildad gransumpskog med inslag av björk 
(Svenson 1985) Stor förekomst finns av orkidéen skogsfru. I övrigt för regionen 
ovanlig flora av lågörter finns i området: lundstjärnblomma, ögonpyrola, gullpudra, 
strutbräken, ormbär, grönkulla, guckusko (i anslutning till området). Även 
anslutande kärr har extremrik flora med förekomst av bl.a. brudsporre, gräsull och 
tibast. (Bratt & Rafstedt 1990) 
 
I den östra delen av området i anslutning till Byggningaån ligger området 
Trolloken. Trolloken är beläget på Lövhöjdens nordsluttning. Myren i området har 
skapats genom översilning av markvatten. Myren kan betraktas som rikkärr och den 
är bevuxen med ett glest trädskikt av tall. Sumpskogen som omger myren 
domineras av gran. (Svenson 1985) 
 
Trollokens flora är artrik, bl a finns flera olika orkidéer. Mest talrik är guckuskon. 
Andra arter är lundelm, björnbrodd, dvärglummer och tibast. (Svenson 1985) 
 
Mellan Trolloken och Byggningaån finns en torrare höjd bevuxen med tall och 
risvegetation. I anslutning till höjden finns sänkor som förmodligen är vattenfyllda 
om våren, men torrläggs på våren. I dess sänkor blir floran artrik. (Svenson 1985) 
 
Berggrunden består av strökornsrik porfyr (Svenson 1985). 
 
Området inventerades år 2003 med avseende på mossor (Weibull 2003, opubl). Vid 
inventeringen konstaterades att området hyser mycket höga naturvärden för mossor. 
Särskilt utpekas mossfloran på död ved som är exceptionell då ett stort antal 
rödlistade arter påträffades, exempelvis vedtrappmossa, späd trådmossa, 
timmerskapania, vedflikmossa och skogsspärrmossa. Ett av de mest 
uppseendeväckande fynden av mossor var arten mikroscapania som påträffades på 
ett tiotal tidvis översvämmade lågor. Mikroscapania finns bara rapporterad från två 
andra platser i Sverige där den dessutom bara växer på en eller ett par lågor. 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
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Arter 
Habitatdirektivsarterna mikroskapania (Scapania massalongi), guckusko 
(Cypripedium calceolus) och platt spretmossa (Herzogiella turfacea)  skall finnas 
kvar i området och inte minska i antal eller utbredning. 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
• Arealen vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor ska vara minst 
2 hektar.  
• Totalfosfor och pH-värde ska uppfylla minst tillståndsklass 2 (NV00).  
• Bottenfauna skall ha minst tillståndsklass 2 (NV00).  
• De typiska fiskarterna (ange arter som finns i objektet) ska finnas med minst x 
individer och minst x % av fångsterna ska utgöras av yngel yngre än 1 år.  
 
7230 Rikkärr  
• Arealen rikkärr ska bibehållas eller öka.  
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än x m2/ha förekommer ej.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, 
trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, 
gulyxne, kärrknipprot, majviva, tätört) ska förekomma i minst x % av provytorna i 
fastmattorna.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, 
knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon. )  

 
91D0 *Skogbevuxen myr 
• Arealen skogbevuxen myr ska bibehållas eller öka.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003a-2003e). 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Vid inventering av mossor vid vattendraget påträffades en karaktäristisk och artrik 
mossflora. Bland annat påträffades de ovanliga arterna pysslingmossa, 
blåsflikmossa, fliknardia och skvalpmossa samt den mer vanligt förekommande 
arten stor näckmossa. (Weibull 2003, opubl) 
 
Karaktärsarter: sköldmöja, hårslinga, rostnate, lånkeväxter, och stor näckmossa. 
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7230 Rikkärr 
Trolloken, beläget på Lövhöjdens nordsluttning är ett rikkärr. Myren är bevuxen 
med ett glest trädskikt av tall och har skapats genom översilning av markvatten. 
(Svenson 1985) 
 
Trollokens flora är artrik, bl a finns flera olika orkidéer. Mest talrik är guckuskon. 
Andra arter är lundelm, björnbrodd, dvärglummer och tibast. (Svenson 1985) 
 
Karaktärsarter: gräsull, tagelsäv, björnbrodd, ängsnycklar, brudsporre, majviva, 
guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, 
purpurvitmossa och lockvitmossa.  
 
9010 *Västlig taiga 
Västlig taiga utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar.  
 
Byggningabäcken omges av välutbildad gransumpskog med inslag av björk 
(Svenson 1985). Det finns stor förekomst av orkidéen skogsfru. I övrigt för 
regionen ovanlig flora av lågörter finns i området 
 
Mellan Trolloken och Byggningaån finns en torrare höjd bevuxen med tall och 
risvegetation. I anslutning till höjden finns sänkor som förmodligen är vattenfyllda 
om våren, men torrläggs på våren. I dess sänkor blir floran artrik. (Svenson 1985) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor.  
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Naturtypen utgörs av myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. 
Krontäckningen skall vara minst 25 %. Samtliga tallmossar räknas till denna typ, 
medan de skogbeväxta kärren får ha en krontäckning på högst 70 %. Vid tätare 
krontäckning räknas de till sumpskog.  
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, klotstarr, gråstarr, 
stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, skvattram, tuvull,  
 
1394 Mikroskapania 
Arten förekommer i Europa uteslutande på murken ved. I Norden är den påträffad 
på grova granlågor endast i eller i närheten av vattendrag. Typiskt för lågorna är att 
de tidvis står under vatten. På de två enda kända lokalerna i Sverige växte arten 
tillsammans med timmerskapania S. apiculata och andra exklusiva vedlevande 
levermossor. 
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Arten är beroende av småskaliga störningar som leder till fortlöpande tillförsel av 
grov död ved i olika former i skogar som lämnats för fri utveckling i brandrefugial 
miljö (strandskog). Arten är dessutom beroende av varierande vattendynamik 
genom att lågorna tidvis måste översvämmas. 
 
Arten förväntas normalt kunna sprida sig som mest 5 m vegetativt, och 1 km med 
sporer under en 10-årsperiod. 
 
1902 Guckusko 
Arten förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken, och växer 
helst halvöppet på mark med god näringstillgång. Den är påträffad i flera olika 
typer av skogar, och även i rikare kärr. Tillgång på rörligt markvatten är viktigt.  
 
Guckusko är känslig för bete, eller snarare trampet från betande djur. Arten gynnas 
av en måttlig störning, som håller markerna någorlunda solöppna utan att påverka 
fältskiktet i någon högre grad.  
 
Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med mycket lätta 
vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 100–1000 m. 

1984 Platt spretmossa 
Arten växer på murken ved, på torvjord eller på socklar av al på fuktiga, skuggiga 
ställen i sumpskog. Arten gynnas av att tidvis översvämmas. Många av de aktuella 
lokalerna är strandskog med mycket död ved av gran och klibbal.  
 
Arten gynnas av skogar som lämnats till fri utveckling i brandrefugial miljö 
(sumpskog). Att det sker småskaliga störningar, som leder till fortlöpande tillförsel 
av grov död ved i olika former, är en förutsättning för att arten ska finnas.  
 
Arten förväntas normalt kunna sprida sig som mest 1 m vegetativt, och 1 km med 
sporer under en 10-årsperiod. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003a-2003e). 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Reglering av vattenföringen såsom småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade 
vattendragssträckor eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t ex sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering kan hota naturtypen. Reglering kan orsaka 
störd flödesdynamik, fragmentering/vandringshinder, överdämning av våtmarks- 
och strandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade 
näringsförhållanden.  
 
Skogsbruk i form av avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/förändrad 
temperatur, fysisk störning, minskad tillgång på död ved respektive nedfall av 
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organiskt material. Markavvattning eller skyddsdikning ger ökad avrinning och risk 
för erosion. Båda ingreppen kan orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt 
förändrad hydrologi i strandmiljön.  
 
Jordbruk i form av intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för 
erosion/grumling samt läckage av närings- och bekämpningsmedel. Upphörd hävd 
och/eller skogsplantering av strandnära ängar och mader ökar igenväxningstakten i 
strandzonen. 
 
Överfiske kan vara ett hot mot naturtypen. 
 
Exploatering såsom byggande av bostäder och anläggningar inom vattenområdet 
kan innebära ökade krav på översvämningsskydd. Vägar/järnvägar och 
skogsbilvägar; anläggning, underhåll och trafik kan orsaka grumling och utsläpp av 
miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och vägtrummor kan utgöra 
vandringshinder och vara flaskhalsar vid höga flöden (med risk för utspolning av 
vägbankar mm). Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt 
eller annan verksamhet.  
 
Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter.  
 
7230 Rikkärr 
Ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilväg och andra markavvattnande 
åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett 
negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvblidning 
samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet.  
Torvbrytning är ett stort potentiellt hot mot habitatet idag då det finns en 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större. 
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras. Skogsbruk kan även innebära att miljöer där det 
funnits lång skoglig kontinuitet förlorar arter knutna till trädskiktet eller 
marklevande arter som kräver beskuggning.  
 
Spridning av till exempel aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen 
deposition eller genom transport med tillrinnande vatten 
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra 
eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
Intensivt bete med tillhörande tramp kan skada bottenskiktet i främst blöta rikkärr. 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i direkt anslutning till objektet 
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hotar naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) Markberedning, 
dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen.  
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen. Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera 
området vilket medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. Fragmentering 
– minskad konnektivitet mellan områden, kan även leda till brist på genflöde 
mellan populationer och negativa kanteffekter i små objekt.  
 
Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, som är ett hot för 
många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av humuslagret med 
efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Alla former av produktionsskogsbruk i eller i anslutning till ett objekt kan hota 
naturtypen. Större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, 
samt leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. 
Skogsbruk kan inte bedrivas utan att naturtypens karaktäristiska arter hotas.  
Exempel på skogsbruksåtgärder som kan utgöra ett hot mot naturtypen:  

• Avverkningar 
• Markberedning, dikning, dikesrensning, vägbyggen och annat som 

förändrar hydrologin och hydrokemin negativt. Detta kan leda till 
konsekvenser för vegetation samt torvbildning och torvnedbrytning.  

• Plantering.  
• I de fall naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även ovan nämnda 

skogsbruksåtgärder i anslutning till objektet ett hot mot naturtypens 
gynnsamma bevarandestatus. 

• Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar.  
• Ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i 

ett vattendrag.  
• Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i objektet ger förändringar på 

vegetationens artsammansättning.  
• Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i angränsning till objektet 

kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  

• Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada 
objektet, antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 

 
1394 Mikroskapania 
Minskad mängd grov död ved i och intill bäckar och åar, utgör det allvarligaste 
hotet. Alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av växtplatsen utgör ett 
hot mot artens fortlevnad, liksom förändringar som innebär att vattendraget torkar 
ut. 
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1902 Guckusko 
Ett normalt skogsbruk med avverkningar öppnar oftast omgivningarna alltför 
drastiskt, och även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan andra 
arter får konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen och konkurrera ut 
guckuskon. 
 
Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt ändrad hydrologi 
som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden.  
 
Tramp kring välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att hydrologin 
förändras samt effektivt hindra arten att spridas vegetativt.  

1984 Platt spretmossa 
Arten hotas av bristen på murken ved i det moderna skogsbruket och av 
torrläggning av sumpskogar med naturskogskvalitéer. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Byggningaån är av mycket stort botaniskt värde genom artrikedomen samt 
förekomsten av hotade arter. Den artrika sumpskogen är av stort representativt 
värde och utgör en sårbar naturtyp. (Svenson 1985) 
 
Naturvärdena i området utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket 
omfattar störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och 
brand. Skogen bör inte utsättas för ingrepp utan lämnas för fri utveckling (Svenson 
1985). 
 
Området ska skyddas som naturreservat med föreskrifter som skyddar området mot 
skogsbruksåtgärder. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 

Referenser 
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naturtypsvisa vägledningar. 2003-04-11 

Naturvårdsverket 2003e. 1394 Mikroskapania. Natura 2000, Art och 
naturtypsvisa vägledningar. 2003-04-11 

Weibull, H. 2003. Opublicerat. Mossor funna vid Byggningaån och Fjätfallet i 
norra Dalarna 2003. Naturcentrum 
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